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Predlog spremembe 24
Niels Busk

Predlog uredbe
–

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog za zavrnitev

Zavrača predlog Komisije

Or. da

Obrazložitev

Pravna podlaga predloga je člen 95, ki ima za namen odpravo trgovinskih ovir v Skupnosti.
Vendar pa ta predlog ne odpravlja ovir, ampak jih, prav nasprotno, vpeljuje na področju 
trgovine, saj prepoveduje trgovino z izdelki iz tjulnjev. Druga pravna podlaga je člen 133, ki 
zadeva skupno trgovinsko politiko. Lahko predvidevamo, da je v nasprotju s pravili STO in se 
jo zato zavrača. Nenazadnje pa obstaja tudi tveganje, da predlog škoduje ustreznemu 
ravnanju z živalmi, kar pa je tretji razlog za zavrnitev predloga Komisije.

Predlog spremembe 25
Jens Holm

Predlog uredbe
Uvodna izjava - 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Evropski parlament je v točki 70 svoje 
resolucije z dne 12. oktobra 2006 o 
akcijskem načrtu Skupnosti za zaščito in 
dobro počutje živali 2006 – 20101, pozval 
Komisijo, naj predlaga popolno prepoved 
uvoza izdelkov iz tjulnjev,
1 UL C 308E, 16.12.2006, str. 170.

Or. en
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Obrazložitev

Predlog spremembe se nanaša na resolucijo Evropskega parlamenta o akcijskem načrtu za 
dobro počutje živali 2006 – 20101, v kateri poziva Komisijo, da predlaga popolno prepoved 
uvoza izdelkov iz tjulnjev.

Predlog spremembe 26
Jens Holm

Predlog uredbe
Uvodna izjava -1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

26. septembra 2006 je Evropski parlament 
sprejel pisno izjavo o prepovedi 
proizvodov iz tjulenjev v Evropski uniji1, 
1 Sprejeta besedila, P6_TA(2006)0369.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe se nanaša na pisno izjavo Evropskega parlamenta o prepovedi 
proizvodov iz tjulnjev v Evropski uniji, ki je spodbudila predlagano prepoved trgovine z 
izdelki iz tjulnjev.

Predlog spremembe 27
Jens Holm

Predlog uredbe
Uvodna izjava -1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V priporočilu 1776 z dne 17. novembra 
2006 je Parlamentarna skupščina Sveta 
Evrope pozvala svoje države članice, da 
med drugim:
a) prepovejo vse krute načine lova, pri 
katerih živali ne umrejo takoj in brez 
trpljenja, ter prepovejo omamljanja živali 
z instrumenti kot so harpune, kiji in 
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puškami; ter
b) spodbujajo pobude, ki imajo za namen 
prepoved uvoza in trženja izdelkov iz 
tjulnjev,

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe se nanaša na priporočilo Sveta Evrope, v katerem poziva svoje države 
članice, da spodbujajo pobude, ki imajo za namen prepoved trgovine z izdelki iz tjulnjev, ki je 
delno spodbudilo predlagano uredbo.

Predlog spremembe 28
Jens Holm

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Tjulnji so živali, ki lahko občutijo 
bolečino, stisko, strah ter druge oblike 
trpljenja.

(1) Tjulnji so čuteče živali, ki lahko 
občutijo bolečino, stisko, strah ter druge 
oblike trpljenja.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe se jasno nanaša na splošno znan termin za opisovanje živali, ki občutijo 
bolečino, stres in druga čustva.

Predlog spremembe 29
Jens Holm

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Javnost, vlade in Evropski parlament so 
večkrat izrazili zaskrbljenost glede 
ustreznosti ravnanja z živalmi pri lovu na 

(3) Javnost, vlade in Evropski parlament so 
večkrat izrazili zaskrbljenost glede 
ustreznosti ravnanja z živalmi pri lovu na 
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tjulnje, saj obstajajo dokazi, da tjulnji niso 
bili usmrčeni in odrti brez povzročanja 
nepotrebne bolečine, stiske in drugih oblik 
trpljenja. Evropska agencija za varnost 
hrane je v svoji znanstveni oceni o vidikih 
ustreznega ravnanja z živalmi pri načinih 
ubijanja in odiranja tjulnjev ugotovila, da 
je tjulnje mogoče hitro in učinkovito 
usmrtiti brez povzročanja nepotrebnih 
bolečin, stiske in trpljenja in da se v 
praksi usmrtitve ne izvajajo vedno 
učinkovito.

tjulnje, saj tjulnji, ki so usmrčeni in odrti 
med komercialnim lovom dosledno trpijo
bolečine, stisko in druge oblike trpljenja.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe ne zadeva vprašanja, ali se teoretično lahko tjulnje usmrti na human 
način, ampak, če se jih lahko dosledno ubija na human način v okviru področij, kjer poteka 
lov na tjulnje. V izogib zmedi, se stavek črta.

Predlog spremembe 30
Mojca Drčar Murko

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Za odpravljanje sedanje razdrobljenosti 
notranjega trga je treba oblikovati 
usklajena pravila, pri čemer je treba 
upoštevati vidik ustreznega ravnanja z 
živalmi. To je mogoče doseči s prepovedjo 
dajanja v promet izdelkov iz tjulnjev.

(6) Za odpravljanje sedanje razdrobljenosti 
notranjega trga in zaradi zaskrbljenosti 
evropskih državljanov glede ustreznega 
ravnanja z živalmi in upoštevanje 
vprašanja ohranjanja narave, je treba 
oblikovati usklajena pravila, ki temeljijo 
na teh vidikih. Te cilje je mogoče doseči s 
prepovedjo dajanja v promet izdelkov iz 
tjulnjev.

Or. en

Obrazložitev

Namen uredbe je upoštevati zaskrbljenost glede ustreznega ravnanja z živalmi, ter na splošno, 
vprašanje ohranjanja narave. Te vidike je treba poudariti, zlasti zaradi upoštevanja nekaterih 
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določb v okviru STO.

Predlog spremembe 31
Jens Holm

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Z raznimi prepovedmi iz te uredbe bi 
se ustrezno odzvali na zaskrbljenost 
javnosti glede ustreznega ravnanja z 
živalmi v zvezi z dajanjem v promet v 
Skupnosti, vključno z razširitvijo na uvoz 
izdelkov iz tjulnjev iz tretjih držav, 
pridobljenih iz tjulnjev, ki morda niso bili 
usmrčeni ali odrti brez povzročanja 
nepotrebnih bolečin, stiske in drugih oblik 
trpljenja.

(10) Z raznimi prepovedmi iz te uredbe bi 
se ustrezno odzvali na zaskrbljenost 
javnosti glede ustreznega ravnanja z 
živalmi v zvezi z dajanjem v promet v 
Skupnosti, vključno z razširitvijo na uvoz 
izdelkov iz tjulnjev iz tretjih držav, 
pridobljenih iz tjulnjev, ki morda niso bili 
usmrčeni ali odrti brez povzročanja 
bolečin, stiske in drugih oblik trpljenja.

Or. en

Obrazložitev

Nepotrebne bolečine so lahko zelo velike, njihove velikosti pa se ne more izmeriti.

Predlog spremembe 32
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Z raznimi prepovedmi iz te uredbe bi 
se ustrezno odzvali na zaskrbljenost 
javnosti glede ustreznega ravnanja z 
živalmi v zvezi z dajanjem v promet v 
Skupnosti, vključno z razširitvijo na uvoz 
izdelkov iz tjulnjev iz tretjih držav, 
pridobljenih iz tjulnjev, ki morda niso bili 
usmrčeni ali odrti brez povzročanja 
nepotrebnih bolečin, stiske in drugih oblik 

(10) Z raznimi prepovedmi iz te uredbe bi 
se ustrezno odzvali na zaskrbljenost 
javnosti glede ustreznega ravnanja z 
živalmi v zvezi z dajanjem v promet v 
Skupnosti, vključno z razširitvijo na uvoz 
izdelkov iz tjulnjev iz tretjih držav, 
pridobljenih iz tjulnjev, ki morda niso bili 
usmrčeni ali odrti brez povzročanja 
bolečin, stiske in drugih oblik trpljenja.
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trpljenja.

Or. en

Obrazložitev

Črtanje besede "nepotrebnih" je upravičeno, saj vsi dokazi kažejo, da so državljani EU 
zaskrbljeni zaradi bolečin, ki jih povzroča lov na tjulnje, in ne samo zaradi nepotrebnih 
bolečin. Nepotrebne bolečine so lahko zelo velike, njihove velikosti pa se ne more izmeriti.

Predlog spremembe 33
Jens Holm

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Vendar je primerno določiti možnost 
odstopanja od splošne prepovedi dajanja v 
promet in uvoza v ali izvoza iz Skupnosti 
izdelkov iz tjulnjev, če so ustrezno 
izpolnjeni pogoji glede ustreznega 
ravnanja z živalmi. Zato je treba opredeliti 
nekatera merila, katerih upoštevanje bi 
zagotavljalo, da so tjulnji usmrčeni in 
odrti brez povzročanja nepotrebnih 
bolečin, stiske ali drugih oblik trpljenja. 
Takšna odstopanja bi morala biti 
odobrena na ravni Skupnosti, da bi v 
celotni Skupnosti veljali enotni pogoji 
glede trgovine, dovoljene s temi 
odstopanji, in bi se ohranilo nemoteno 
delovanje notranjega trga.

(11) Vendar je primerno določiti omejeno 
odstopanje od splošne prepovedi dajanja v 
promet in uvoza v ali izvoza iz Skupnosti 
izdelkov iz tjulnjev, za izdelke iz tjulnjev, 
pridobljenih z lovom, ki ga izvajajo 
Eskimi.

Or. en

Obrazložitev

Prepoved trgovine z izdelki iz tjulnjev, ki vsebuje odstopanja zaradi "humanega" zakola, ne 
deluje, saj komercialni lovi na tjulnje potekajo v oddaljenih lokacijah in jih izvaja na tisoče 
posameznikov na obširnih, nedostopnih področjih, kar bi popolnoma onemogočilo učinkovito 
spremljanje lova na tjulnje.
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Predlog spremembe 34
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Izogniti bi se bilo treba negativnim 
vplivom na bistvene gospodarske in 
družbene interese Eskimov, ki jim 
tradicionalen lov na tjulnje pomeni 
sredstvo za preživetje. Lov je pomemben 
sestavni del kulture in identitete Eskimov. 
Ta vir prihodkov lovcem omogoča 
samooskrbo. Zato prepovedi iz te uredbe 
ne bi smele zajemati izdelkov iz tjulnjev, 
pridobljenih z lovom, ki ga po tradiciji
izvajajo Eskimi in omogoča njihovo 
samooskrbo.

(13) Izogniti se je treba negativnim 
vplivom te uredbe na bistvene gospodarske 
in družbene interese Eskimov, ki jim 
tradicionalen lov na tjulnje pomeni 
sredstvo za preživetje, saj lov za 
samooskrbo vključuje samo osebno ali 
družinsko rabo (in torej ne trgovine v 
Skupnosti). Prepovedi iz te uredbe ne bi 
smele zajemati izdelkov iz tjulnjev, 
pridobljenih z lovom, ki ga izvajajo Eskimi 
za samooskrbo, in ki pridejo na trg EU 
samo zaradi kulturne izmenjave kot so 
izobraževanje ali obrede.

Or. en

Obrazložitev

This amendment acknowledges an exception for seal products derived from Inuit hunts that 
are traded as part of a non-commercial cultural exchange. Because subsistence hunting (as 
that term is normally and properly understood) by its nature involves personal or family 
consumption only, and does not involve placing seal products on the market or importing or 
exporting them, seal products from these subsistence hunts do not fall within the Regulation, 
which deals with international trade. However, this amendment recognizes that in some 
instances, Inuit seal products may enter or exit the EU as part of a non-commercial, cultural 
exchange. This amendment allows that trade to continue to preserve tradition and culture.

Predlog spremembe 35
Jens Holm

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Določiti je treba primerne pogoje za 
zagotovitev, da se odstopanja od prepovedi 
trgovine ustrezno izvajajo v skladu z 

(14) Določiti je treba primerne pogoje za 
zagotovitev, da se odstopanje od prepovedi 
trgovine z eskimskimi izdelki iz tjulnjev 
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določbami te uredbe. V ta namen je treba 
določiti predpise v zvezi s sistemom 
certificiranja ter etiketiranja in 
označevanja. S sistemom certificiranja bi 
se izdajali certifikati za izdelke iz tjulnjev, 
ki so bili ubili in odrti v skladu z 
ustreznimi zahtevami, ki se učinkovito 
uveljavljajo in katerih namen je 
zagotoviti, da so bili tjulnji usmrčeni in 
odrti brez povzročanja nepotrebne 
bolečine, stiske ali drugih oblik trpljenja.

ustrezno izvaja v skladu z določbami te 
uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe priznava, da zahteve za zagotavljanje odstopanja obstajajo samo za 
izdelke iz tjulnjev, pridobljenih z lovom, ki ga izvajajo Eskimi.

Predlog spremembe 36
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Zlasti je treba Komisijo pooblastiti za 
sprejemanje vseh potrebnih ukrepov za 
zagotovitev ustreznih postopkov za 
učinkovito vlaganje in reševanje vlog za 
odstopanje od prepovedi trgovine iz te 
uredbe ter za ustrezno izvajanje določb iz 
te uredbe v zvezi s sistemi za certificiranje 
ter etiketiranje in označevanje. Ker imajo 
navedeni ukrepi splošno področje uporabe 
in so oblikovani za spreminjanje 
nebistvenih določb te uredbe, med drugim 
z dodajanjem novih nebistvenih določb, 
jih je treba sprejeti v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 5a Sklepa Sveta 1999/468/ES. 
Komisija bi morala biti pooblaščena za 
odločanje o odstopanjih od prepovedi 
trgovine iz te uredbe, njihovem umiku ali 

črtano
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preklicu. Ker so ti ukrepi sprejeti zaradi 
urejanja sheme iz te uredbe in se 
uporabljajo v posameznih primerih, jih je 
treba sprejeti v skladu z upravljalnim 
postopkom iz člena 4 Sklepa 1999/468/ES.

Or. en

Obrazložitev

Če bo predlog spremembe poročevalca sprejet, bo ta uvodna izjava postala nepomembna.

Predlog spremembe 37
Jens Holm

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Zlasti je treba Komisijo pooblastiti za 
sprejemanje vseh potrebnih ukrepov za 
zagotovitev ustreznih postopkov za 
učinkovito vlaganje in reševanje vlog za 
odstopanje od prepovedi trgovine iz te 
uredbe ter za ustrezno izvajanje določb iz 
te uredbe v zvezi s sistemi za certificiranje 
ter etiketiranje in označevanje. Ker imajo 
navedeni ukrepi splošno področje uporabe 
in so oblikovani za spreminjanje 
nebistvenih določb te uredbe, med drugim 
z dodajanjem novih nebistvenih določb, 
jih je treba sprejeti v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 5a Sklepa Sveta 1999/468/ES. 
Komisija bi morala biti pooblaščena za 
odločanje o odstopanjih od prepovedi 
trgovine iz te uredbe, njihovem umiku ali 
preklicu. Ker so ti ukrepi sprejeti zaradi 
urejanja sheme iz te uredbe in se 
uporabljajo v posameznih primerih, jih je 
treba sprejeti v skladu z upravljalnim 
postopkom iz člena 4 Sklepa 1999/468/ES.

črtano

Or. en
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Obrazložitev

S črtanjem uvodnih izjav 11 in 12 postane uvodna izjava nepomembna.

Predlog spremembe 38
Mojca Drčar Murko

Predlog uredbe
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba vzpostavlja usklajena pravila o 
dajanju v promet izdelkov iz tjulnjev, 
njihovem uvozu v Evropsko skupnost, 
tranzitu čez njeno ozemlje ali izvozu iz nje.

Ta uredba vzpostavlja usklajena pravila o 
dajanju v promet izdelkov iz tjulnjev, 
njihovem uvozu v Evropsko skupnost, 
tranzitu čez njeno ozemlje ali izvozu iz nje 
in upošteva zaskrbljenost glede ustreznega 
ravnanja z živalmi, ob upoštevanju 
vprašanja ohranjanja narave.

Or. en

Obrazložitev

Uredba želi upoštevati zaskrbljenost glede ustreznega ravnanja z živalmi, ki so jo izrazile 
države članice in javnost v EU, kot tudi vidike ohranjanja narave. Te cilje je treba jasno 
navesti.

Predlog spremembe 39
Jens Holm

Predlog uredbe
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba vzpostavlja usklajena pravila o 
dajanju v promet izdelkov iz tjulnjev, 
njihovem uvozu v Evropsko skupnost, 
tranzitu čez njeno ozemlje ali izvozu iz nje.

Ta uredba vzpostavlja usklajena pravila o 
prepovedi dajanja v promet izdelkov iz 
tjulnjev, njihovem uvozu v Evropsko 
skupnost, tranzitu čez njeno ozemlje ali 
izvozu iz nje, razen za vse izdelke iz 
tjulnjev, pridobljenih z lovom, ki ga 
izvajajo Eskimi.
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Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe priznava izjemo za izdelke iz tljulnjev, pridobljenih z lovom, ki ga 
izvajajo Eskimi, saj dovoljuje nadaljevanje trgovine za ohranjanje tradicije in kulture.

Predlog spremembe 40
Christofer Fjellner

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Uredbo je treba izvajati na način, da bodo 
vse države članice upoštevale Konvencijo 
ZN o biološki raznovrstnosti.

Or. sv

Obrazložitev

Konvencija o biološki raznovrstnosti ima za namen ohranjanje biološke raznovrstnosti.
Politika EU je oblikovana za podporo teh želenih ciljev, in ta uredba ne sme biti izjema.

Predlog spremembe 41
Jens Holm

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. „tjulenj“ pomeni osebka vrste 
plavutonožcev, ki pripada eni izmed vrst, 
naštetih v Prilogi I;

1. „tjulenj“ pomeni osebka vrste 
plavutonožcev;

Or. en
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Obrazložitev

Če bi iz uredbe izvzeli nekatere vrste tjulnjev, bi to lahko povzročilo zaplete in težave z 
identificiranjem.

Predlog spremembe 42
Jens Holm

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. „izdelek iz tjulnjev“ pomeni vse izdelke, 
predelane ali nepredelane, pridobljene ali 
proizvedene iz tjulnjev, vključno z mesom, 
oljem, mastjo in nepredelanimi kožuhi, 
strojenimi ali obdelanimi, vključno s 
kožuhi, zloženimi v plahte, križe in 
podobne oblike, ter izdelke, narejene iz 
kožuhov tjulnjev;

2. „izdelek iz tjulnjev“ pomeni vsak izdelek 
pridobljen ali proizveden iz tjulnjev, z 
izjemo

izdelkov iz tjulnjev, pridobljenih z lovom, 
ki ga izvajajo Eskimi.

Or. en

Obrazložitev

S spremembo opredelitve izdelkov iz tjulnjev se bo izjema za Eskime nanašala na uvoz, izvoz 
in trgovino znotraj EU.

Predlog spremembe 43
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. „izdelek iz tjulnjev“ pomeni vse izdelke, 
predelane ali nepredelane, pridobljene ali 
proizvedene iz tjulnjev, vključno z mesom, 
oljem, mastjo in nepredelanimi kožuhi, 
strojenimi ali obdelanimi, vključno s 

2. „izdelek iz tjulnjev“ pomeni vse izdelke, 
predelane ali nepredelane, pridobljene ali 
proizvedene iz tjulnjev, vključno z mesom, 
oljem, mastjo, organi in nepredelanimi 
kožuhi, strojenimi ali obdelanimi, vključno 
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kožuhi, zloženimi v plahte, križe in 
podobne oblike, ter izdelke, narejene iz 
kožuhov tjulnjev;

s kožuhi, zloženimi v plahte, križe in 
podobne oblike, ter izdelke, narejene iz 
kožuhov tjulnjev; z izjemo izdelkov iz 
tjulnjev, pridobljenih z lovom, ki ga 
izvajajo Eskimi, ki se tržijo kot del 
netrgovinskih izmenjav med Eskimi za 
kulturne, izobraževalne in/ali obredne 
namene.

Or. en

Obrazložitev

S spremembo opredelitve izdelkov iz tjulnjev se bo izjema za Eskime nanašala na uvoz, izvoz 
in trgovino znotraj EU.

Predlog spremembe 44
Jens Holm

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. „uvoz“ pomeni vsak vnos blaga na 
carinsko območje Skupnosti, razen uvoza, 
ki:

4. „uvoz“ pomeni vsak vnos blaga na 
carinsko območje Skupnosti, razen uvoza, 
ki:

(i) je priložnosten in
(ii) je sestavljen izključno iz izdelkov za 
osebno uporabo potnikov ali njihovih 
družin;

je sestavljen izključno iz izdelkov za 
osebno uporabo potnikov ali njihovih 
družin; narava in količina blaga ne smeta 
dopuščati domneve, da se blago uvaža za 
komercialne namene.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe pojasnjuje, da mora biti uvoz za osebno rabo netržne narave in netržnih 
količin. To je potrebno, da se zagotovi, da se ne ustvarja vrzeli z dovoljevanjem trgovine za 
osebno rabo, brez omejevanja količine in narave zadevnih izdelkov.
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Predlog spremembe 45
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. „za samooskrbo“ pomeni običajno in 
tradicionalno uporabo izdelkov iz tjulnjev 
s strani Eskimov za neposredno osebno ali 
družinsko rabo v obliki hrane, zavetišča, 
goriva, oblačil in orodja; za izdelavo ali 
domačo prodajo obrtniških izdelkov iz 
neužitnih stranskih proizvodov iz tjulnjev 
za osebno ali družinsko rabo; in za 
izmenjavo tjulnjev ali njihovih delov, če 
gre za izmenjavo omejene in netržne 
narave, ali za delitev za osebno ali 
družinsko rabo.

Or. en

Obrazložitev

Dodatek k predlogu spremembe 11 poročevalca. Prodaja obrtniških izdelkov se omeji na 
domačo rabo.

Predlog spremembe 46
Åsa Westlund

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odstavek 1 se ne nanaša na izdelke iz 
tjulnjev, ki izhajajo iz držav s stalno 
populacijo tjulnjev, pod pogojem, da:
– se lov izvaja v skladu z nacionalnim 
načrtom;
– je lov selektiven in se izvaja v 
nadzorovanih razmerah ter v majhnem 
obsegu;
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– lov ne ogroža upoštevanja ustreznega 
statusa ohranjanja;
– trgovina z izdelki iz tjulnjev poteka samo 
na lokalnem trgu.

Or. en

Obrazložitev

A number of countries have a very small-scaled, strictly controlled seal hunt. The hunt is part 
of the overall seal management with the aim to prevent damages to fisheries. Alone in Sweden 
the seals cause damages for 6 000 000 € per year to fisheries. The seal hunt itself and the 
small scale trade in seal products create incentives for the local people along the coast to 
consider the seal as a valuable game species and not only as a pest species. If the trade was 
banned there is a risk that the seal would again be considered only as a pest species and 
being killed with less effective methods. Further, the costs of the proposed system with 
certificates and labels would not be proportionate to the extent of the seal hunt in some 
countries. It is reasonable to distinguish between large scale hunting of sales, and the small 
scale hunting which takes place in Sweden where only about 100 animals are hunted 
annually.

Predlog spremembe 47
Jens Holm

Predlog uredbe
Člen 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice vsakih pet let Komisiji 
pošljejo poročilo o ukrepih, sprejetih za 
izvajanje te uredbe.

1. Države članice v roku treh dveh od 
začetka veljave te uredbe in od takrat dalje
vsaka tri leta Komisiji pošljejo poročilo o 
ukrepih, sprejetih za izvajanje te uredbe.

2. Na podlagi poročil iz odstavka 1 
Komisija poroča Evropskemu parlamentu 
in Svetu o izvajanju te uredbe v dvanajstih 
mesecih po koncu zadevnega petletnega
obdobja poročanja.

2. Na podlagi poročil iz odstavka 1 
Komisija poroča Evropskemu parlamentu 
in Svetu o izvajanju te uredbe v dvanajstih 
mesecih po koncu vsakega obdobja 
poročanja.

Or. en

Obrazložitev

Dvoletno časovno obdobje ponuja večje spodbude za države članice, da sprejemajo ukrepe za 
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izvajanje te uredbe in omogoča, da se težave, povezane z izvajanjem, takoj opredelijo in 
rešijo. 

Predlog spremembe 48
Jens Holm

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člena 3 in 4 se začneta uporabljajo 6 
mesecev po dnevu začetka veljavnosti te 
uredbe, razen če izvedbeni ukrepi iz členov 
3(3), 5(5), 6(2) in 7(2) do tega dne še ne 
začnejo veljati in se v tem primeru začnejo 
uporabljati dan po začetku veljavnosti 
navedenih izvedbenih ukrepov.

Člen 3 se začne uporabljati 6 mesecev po 
dnevu začetku veljavnosti te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je delno posledica črtanja člena 4 itd. Besede "razen če izvedbeni ukrepi" 
na koncu so problematične, saj nakazujejo, da bo prepoved postala veljavna šele, ko bo 
Komisija izvedla ukrepe za odstopanje za Eskime iz člena 3(3). Črtanje spodbuja Komisijo, 
da zagotovi odstopanje.
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